
 
 

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu 
na území statutárního města Ostravy na rok 2021 

 
 

program byl schválen zastupitelstvem SMO dne 24.06.2020 
 
 
 

Program je zaměřen na finanční podporu projektů za účelem rozvoje zejména 
technických, přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti 

Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 

www.ostrava.cz 



Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
 

Novinky a změny oproti předchozímu období 
 

 Období realizace projektu je stanoveno na kalendářní rok 2021 (v 

předchozích letech bylo na rok a 1. čtvrtletí) 

 

 Elektronizace podávání žádostí 

 

 Dřívější termín podávání žádostí 5.10.-16.10.2020, to znamená, že 

výsledky výběrového řízení budou zveřejněny už začátkem 

kalendářního roku 

 

 Nově je součástí žádosti projektový záměr, omezený na rozsah 1x A4 

 

www.ostrava.cz 



Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
 

 

Účel poskytování finančních prostředků: 

 
 rozvoj zejména technických a přírodovědných oblastí a rozvoj čtenářské a 

matematické gramotnosti na území statutárního města Ostravy 

 

Program je určen pro: 

 

 MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a školská zařízení zájmového charakteru 

 
Finanční rámec: 

 

 Předpokládaný objem finančních prostředků z rozpočtu SMO je 31,5 mil. Kč 

 

 Výše poskytovaných finančních prostředků na jeden projekt záleží na 
vybraném tématu podpory  

 

 Žadatel může do každého tématu podat maximálně jednu žádost 

www.ostrava.cz 



Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
 Témata podpory  

Došlo ke změnám v tématech podpory, snažili jsme se o zjednodušení celého programu a zachovali 
témata k podpoře startovacích a navazujících projektů, ale také podpory science center a talentcenter 
 

A)   Podpora navazujících projektů 

 Zaměřeno na podporu tzv. udržitelnosti navazujících projektů, které byly již v 
loňském roce podpořeny 

 Cílem tohoto tématu již není systematické nakupování učebních pomůcek a 
financování investičních nákladů 

 Zaměřuje se na podporu talentmanagementu na území SMO a na systematický 
rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí, žáků, studentů a další 
vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

B) Podpora startovacích projektů ve všech oblastech programu po dobu 
maximálně 2 po sobě jdoucích let 

 Zaměřeno na podporu projektů, které nebyly v minulých letech podpořeny, s 
výjimkou těch, které byly podpořeny v minulém období 2020/2021 v tématu G 

 Žadatel přichází s novým projektem, který nebyl dosud realizován, slouží k finanční 
podpoře pro vybavení učebny, laboratoře, knihovny, investičních nákladů, učebních 
pomůcek, spotřebního materiálu apod. 

 Zaměřuje se na podporu talentmanagementu na území SMO a na systematický 
rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí, žáků, studentů a další 
vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

www.ostrava.cz 



Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
 

Témata podpory  

 

C)     Podpora vzniku nových a rozvoje stávajících subjektů, 

 talentcenter a science center na území SMO 

 Podpora činnosti subjektů, talentcenter a science center zabývající se talentem, 

nadáním a jeho systematickým rozvojem 

 Zaměřuje se na podporu talentmanagementu na území SMO a na systematický 

rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí, žáků, studentů a 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

D) Podpora vzniku nových a rozvoje stávajících vzdělávacích 

 oborů a programů, které podporují budoucí odborníky 

 chybějící na trhu práce na území SMO 
 

 

www.ostrava.cz 



Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
 

 

Témata podpory  

 

E) Spolupráce vysokých škol na řešení problematiky města 

 Ostravy  

 

 

F) Podpora pořádání krajských a celostátních soutěží 

 mateřských, základních a středních škol zejména v 

 přírodovědných a technických oblastech 

www.ostrava.cz 



Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
 

 

Doporučený postup podávání žádostí 

 

 Žadatel musí mít zřízenou datovou schránku s uznávaným nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem 

 

 Prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend  - formulář je dostupný na 

webových stránkách www.ostrava.cz -> úřad -> dotace -> školství 
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Na www.ostrava.cz naleznete  
v záložce „ÚŘAD“ - odkaz „Dotace“ 

www.ostrava.cz 

Statutární město Ostrava 
Odbor školství a sportu 
 



Vyberete oblast 

www.ostrava.cz 

Statutární město Ostrava 
Odbor školství a sportu 
 



Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
 

 

Vyberete „aktuální výběrové řízení“  

www.ostrava.cz 



Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
 

www.ostrava.cz 

Na této stránce naleznete všechny potřebné informace, týkající se 

dotačního řízení (program, formulář žádosti, povinnou přílohu, odkaz na 

program 602XML Filler, odkaz na manuál k programu, kontaktní údaje 

pro metodickou a technickou podporu).  



www.ostrava.cz 

Pokud jste nový žadatel, je potřeba nainstalovat program 602XML Filler (ten je 
potřebný k vyplnění žádostí) 



Podrobný postup pro podání žádosti naleznete na stejné stránce  

www.ostrava.cz 



V otevřeném formuláři žádosti je nutné vyplnit všechny položky 
(v případě, že nebude povinná položka vyplněna nebo bude vyplněna v nesprávném formátu, 

systém Vás na to upozorní) 

Statutární město Ostrava 
Odbor školství a sportu 
 

www.ostrava.cz 



Důležité je vyplnit Odůvodnění žádosti – cíl projektu (slouží pro zpracování materiálů pro 
orgány města, max. 200 znaků) a Účel použití peněžních prostředků (projektový záměr) – 

slouží místo povinné přílohy „Projektový záměr“ a je omezený na 5000 znaků 

www.ostrava.cz 

Statutární město Ostrava 
Odbor školství a sportu 
 



Zde vložíte povinné přílohy (prostá kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu 
ve formátu PDF a JPG, čestné prohlášení žadatele k podpoře malého rozsahu de 

minimis ve formátu Doc a Docx) 

  Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 

www.ostrava.cz 



Žádost je možné odeslat pouze s elektronickým podpisem, pokud je nutné podepsat 
žádost více statutárními zástupci, zaškrtněte políčko  

www.ostrava.cz 

Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
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Oficiální stránky města Ostravy k oblasti vzdělávání www.talentova.cz a facebook 

https://www.facebook.com/ostrava.talentova 

 

• Naleznete zde články týkající se sdílení dobré praxe projektů z programu na 

podporu školství, podporu vzdělávání a talentmanagementu a podporu 

cizojazyčné výuky 

 

• Aktuality z oblasti realizovaných projektů města – např. MAP, RRP OV, 

Kariérové poradenství, Šachy do škol, apod.  

 

•  V kalendáři naleznete spoustu termínu pro školení, kurzy, konference a další z 

oblasti vzdělávání  

 

• A další zajímavé aktuality z oblasti školství a vzdělávání  

 

Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
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Prosíme Vás o zasílání článků z realizovaných projektů včetně fotografií, ale také 

událostí, které budete realizovat, my je budeme dále prezentovat. Vše zasílejte na 

jednotlivé kontaktní osoby: 

 

• Program na podporu školství: Ing. Martina Kuchyňková 

mkuchynkova@ostrava.cz 

 

• Program na podporu cizojazyčné výuky: Ing. Marta Chylová               

mchylova@ostrava.cz 

 

• Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu: Mgr. Izabela Riessová 

iriessova@ostrava.cz  - zde zasílat i další informace ohledně realizovaných 

událostí 

 

Statutární město Ostrava 
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Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 

 

 

 

                                                                      Kontaktní osoba 
    

 

    
 

 

      

         
 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Izabela Riessová 

599 443 340 

iriessova@ostrava.cz 
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Statutární město Ostrava 

Odbor školství a sportu 
 

 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST 
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